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EMX Slovakia s.r.o. – Starlight Geothermal Inc.

O Spoločnosti

• Spoločnosť EMX Slovakia s.r.o., prvá prezentácia spoločnosti na 

konferencii GEO-DH.   

• Spoločnosť EMX Slovakia s.r.o., od svojho založenia / 2010 sídli v 
Bratislave. Na Slovensku vykonáva geologický prieskum hlbokých 

geotermálnych zdrojov, ktoré budú vhodné pre vybudovanie 

zariadení na priemyselné využívanie geotermálnej energie – na 

vykurovanie a výrobu elektrickej energie.

• Spoločnosť EMX Slovakia s.r.o., má v súčasnosti na Slovensku 

určených sedem (7) prieskumných území – ich celková plocha 

spolu je 378 km2, v ktorých vykonáva geologické práce. 

Confidential

2



EMX Slovakia s.r.o. – Starlight Geothermal Inc.   

Od 2010 - Do 2014
• Kanadská spoločnosť Eurasian Minerals Inc. (EMX) v roku 2010

– Prvýkrát prejavila záujem o prieskum a využitie geotermálnych zdrojov 

Slovenska.

• EMX Slovakia s.r.o.

– Založenie dcérskej spoločnosti EMX Slovakia  s.r.o., ktorá v roku 2010 požiadala 

o prvé určené prieskumné územie. 

2013 – Odkúpenie spoločnosti EMX Slovakia s.r.o. spoločnosťou Starlight

Geothermal Inc.

EMX Slovakia Team – postupný rozvoj a nárast:  

– Manažment: Prezident - Alan Kempner Davis, 

Chief Geothermal Resource Officer - James B. Koenig

– Slovenský tím:   riaditeľ rozvoja podnikania, právny zástupca, zmluvní konzultanti –

experti v energetike, geológ, geofyzik, hydrogeológ, 
* kooperácia so slovenskými odbornými spoločnosťami v geotermálnej energii   

/obnoviteľné zdroje, investiční partneri, producenti energie

– Externí / zahraniční konzultanti / špecialisti / experti = kontrakty: talianski 

geofyzici, americkí energetickí projektanti – konštrukční inžinieri, producenti energie 
(elektrickej – tepelnej) z obnoviteľných zdrojov, supervaisori vrtných technológií   
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Hustota tepelného toku na Slovensku je najvyššia v dvoch geotermálne anomálnych oblastiach: 
1/ Východoslovenský Pannónsky Bazén (≥ 120 mW/m 2), 2/ Žiarska kotlina (≤ 100 mW/m 2) 
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Po vyhodnotení geologických podmienok a analýze geotermálnych pomerov sa 
EMX Slovakia rozhodla byť aktívna v dvoch najperspektívnejších geotermálnych 
oblastiach 
- na strednom Slovensku 
- vo východoslovenskom Pannónskom bazéne  

Ziar Basin

Southeastern Slovakia  
Pannonian Basin

JV časť 

východoslovenského 

Pannónskeho bazénu

• Bajany-Čičarovce

• Stretava

• Senné

• Malčice

• Veľké Slemence

Žiarska kotlina

Prešovská 

kotlina



2010 / stredné Slovensko
Určené prieskumné územie Žiarska kotlina - 182,8 km2

 Z vyhodnotených existujúcich 

prieskumných/výskumných 

údajov:

– o geologickej stavbe / hlboké vrty

– z aktívnych termálnych objektov v 
oblasti /vrty, pramene

– z komplexu geofyzikálnych meraní 
/reprocesing dát z 2D seizmických 
profilov 

– z geotermálneho modelu s 
indikovaným predterciernym
podložím

 Vyplynulo riešenie

– pred realizáciou hlbokého 
geotermálneho vrtu (>3 km) v 
špecifikovanej oblasti PÚ je 
potrebné minimalizovať 
geologické riziko doplňujúcimi 

špeciálnymi geofyzikálnymi 
metódami

– magnetotelurickým meraním 
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Prieskumné územie Žiarska kotlina 
Reinterpretáciou údajov z hlbokého 

geotermálneho vrtu a 2D seizmických 

profilov sa získali nové poznatky o 

litoštruktúrnych pomeroch (geologický 

rez),

na základe ktorých sa vo vybranej 

oblasti PÚ Žiarska kotlina v súčasnosti 

realizuje komplexné geofyzikálne 

meranie - magnetotelurická sondáž.

Cieľom geofyzikálneho prieskumu je: 

1. špecifikovať / presnejšie lokalizovať 

časť prieskumného územia s hydro-

geotermálnymi štruktúrami  

2. definovať rozsah predtercierneho

podložia – mezozoických sekvencií / 

kolektorov termálnych vôd > 140 °C, 

ktoré sú indikované v hĺbke ≥ 3 km,

3. a ktoré budú overené hlbokým (> 3 

km) prieskumným vrtom 
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Prieskumné územie Žiarska kotlina 
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Magnetotelurické meranie sa v súčasnosti uskutočňuje 

- na 4 profiloch 

- v 53 meracích bodoch



 Z prehodnotených údajov:

– o geologickej stavbe regiónu 

– z databázy vybraných - 100 
hlbokých (> 2,5 km) prieskumných 
vrtov (nafta, plyn) s nameranými 
teplotami ≥ 160°C v hĺbke ≥ 3,5 km 

– z aktívnych termálnych objektov –
vrtov a prameňov existujúcich v 
oblasti

– z komplexu geofyzikálnych meraní 
/ seizmických profilov 

– z nového geotermálneho modelu 
so zisteným /a indikovaným 
predtercierným podložím –

mezozoickými sekvenciami v hĺbke 
> 3,5 km 

 vyplynula požiadavka, aby sa aj v tejto 
geotermálnej oblasti v špecifikovaných 
častiach PÚ v 2014/2015 vykonalo 
geofyzikálne meranie –
magnetotelurická sondáž 
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Juhovýchodná časť východoslovenského Pannónskeho bazénu
2011 – 3 určené prieskumné územia (BAJANY, MALČICE, STRETAVA) 

2013 – 2 určené prieskumné územia (VEĽKÉ SLEMENCE, SENNÉ)
celková plocha 5 PÚ je - 133,5 km2



Juhovýchodná časť východoslovenského Pannónskeho bazénu 
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Komplexná reinterpretácia litoštruktúrnych údajov

• s identifikovaným predterciernym podložím /mezozoické sekvencie

• vo vrtoch v hĺbke ≥ 3,5 km

• a teplotou ≥160°C 

v rozsahu PÚ Stretava – Bajany/Čičarovce – Veľké Slemence/Ptrukša
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V 5 prieskumných územiach v juhovýchodnej časti 
východoslovenského Pannónskeho bazénu sa uskutoční 
magnetotelurické meranie 

• koncom  2014 začiatkom 2015 
• v 3 profiloch pretínajúcich všetky PÚ na 99 meracích bodoch
• V celkovej dĺžke 75 km
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2012 / Určené prieskumné územie Prešovská kotlina - 62 km2

Z existujúcich údajov

• o geologickej stavbe a štruktúrnych 
pomeroch 

• z hlbokých (> 3,0 km) prieskumných 
vrtov (nafta, plyn), ktoré v hĺbke v 

hĺbke ≥ 3 km zistili mezozoické
karbonáty s termálnymi vodami o 
teplote 135 °C  

• z aktívnych termálnych objektov -
prameňov

• z komplexu geofyzikálnych meraní / 
seizmických profilov 

vyplynula požiadavka, aby v 2014 

sa v špecifikovanej oblasti PÚ 

vykonalo geofyzikálne meranie –

magnetotelurickou sondážou. 

 Rovnako ako v PÚ Žiarska kotlina aj tu 
je snaha presnejšie definovať rozsah 
mezozoických sekvencií - kolektorov 
termálnych vôd > 140 °C, ktoré boli 
zistené vrtmi v hĺbke ≥3 km.
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Prieskumné územie Prešovská kotlina 
Magnetotelurické meranie sa už vykonalo v 2014 
- na 5 profiloch /55 meracích bodoch
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EMX Slovakia s.r.o. – Starlight Geothermal Inc.
Rozvoj projektov – Realizácia projektovaných aktivít – 1/

 2015  Finalizácia MT meraní / Kompletizácia údajov / Komplexná  

interpretácia MT údajov vo všetkých určených PÚ

 JV časť východoslovenského Pannónskeho bazénu - vo 

vybraných PÚ doplňujúce 3D seizmické meranie 

Finalizácia / vyhodnotenie údajov zo všetkých špeciálnych metód

 Prieskumné územie Žiarska kotlina a Prešovská kotlina

 Vo vybraných oblastiach obidvoch PÚ realizácia prvých 

hlbokých(≥ 3,5 km) prieskumných vrtov

 Vypracovanie pre-feasibility study (predbežné využitie) 

Povoľovací/schvaľovací proces, projektová dokumentácia, EIA

 Realizácia investičných zámerov / kooperácia

Confidential13



 Prieskumné územie Žiarska kotlina a Prešovská 

kotlina

 Obidve prieskumné územia sú situované bezprostredne pri mestách a obciach 

s väčším počtom obyvateľov, ako aj priemyselných zónach s veľkými 

odberateľmi energií. 

 Táto skutočnosť evokuje reálny predpoklad využiť energiu z geotermálneho 

zdroja  a priori na produkciu / distribúciu tepla pre vykurovanie (obydlí a 

priemyselné objekty) ako aj produkciu elektrickej energie.

INDÍCIE – PREDPOKLADANÝ ENERGETICKÝ POTENCIÁL – FINÁLNA/BUDÚCA 

PRODUKCIA

• Kvalifikovaný predpoklad budúcej produkcie elektrickej energie –(použitie 

BC/binary cycle) s potrebným počtom produkčných a reinjektážnych

hlbokých vrtov v Žiarskej a Prešovskej kotline spolu je ≈ 50 MW
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EMX Slovakia s.r.o. – Starlight Geothermal Inc.
Rozvoj projektov – Realizácia projektovaných aktivít – 2/



 JV časť východoslovenského Pannónskeho bazénu

Prieskumné územie

1. Bajany-Čičarovce

2. Stretava

3. Senné

4. Malčice

5. Veľké Slemence

INDÍCIE – PREDPOKLADANÝ ENERGETICKÝ POTENCIÁL – FINÁLNA/BUDÚCA 

PRODUKCIA

• Kvalifikovaný predpoklad budúcej produkcie elektrickej energie –(použitie 

BC/binary cycle – FS/Flash steam) s potrebným počtom produkčných a 

reinjektážnych hlbokých vrtov v prieskumných územiach / v projektoch v JV 

časti východoslovenského Pannónskeho bazénu je ≈ 80 MW
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EMX Slovakia s.r.o. – Starlight Geothermal Inc.
Rozvoj projektov – Realizácia projektovaných aktivít – 3/
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ĎAKUJEME
EMX Slovakia S.R.O.
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RNDr. Ľuboslav Maťo, PhD.
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EMX Slovakia S.R.O.

Alan K. Davis Michal Mašek
Prezident spoločnosti Riaditeľ rozvoja podnikania
alan@starlightinvestments.com michal.masek@starlightgeothermal.com


